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Accountants & Belastingadviseurs

 Van de redactie

Belangrijke wijzigingen voor 2019 
en verder 

In deze vierde en laatste nieuwsbrief van 2018 vindt u een aantal van 
de voorgestelde wijzigingen op het Belastingplan 2019. Zo gaat de 
afschaffing van de dividendbelasting definitief niet door. In plaats hiervan 
worden andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor 
ondernemers te verbeteren. Denk daarbij aan het verder verlagen van de 
vennootschapsbelasting, verlaging van werkgeverslasten op arbeid en 
een aanpassing in de Dga-taks betreffende eigenwoningschulden.

Het kabinet is het  eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. 
Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid 
tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels 
inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien. 
 
Verder is er inmiddels een Brexit akkoord van de Engelse regering 
met de EU. Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk dan ook 
uit de Europese Unie. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en 
niet alleen voor degenen die direct zakendoen in het VK. Wat gaat er 
veranderen en wat kunt u nu al doen? Mogelijk kunt u gebruik maken 
van de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Met deze 
voucher krijgt u tot 50% van de kosten of maximaal € 2.500 subsidie voor 
advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor uw 
onderneming. 

Tot slot een Eindejaarstips top 10 voor onder meer de (mkb)-
ondernemer, DGA en werkgever om het jaar 2018 slim af te sluiten.
  
Onze adviseurs zijn u graag van dienst wanneer u vragen heeft.

Brexit: bereid u 
voor!
Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd 
Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit 
heeft grote gevolgen voor onder-
nemers en niet alleen voor degenen 
die direct zakendoen in het VK. Wat 
gaat er veranderen en wat kunt u nu 
al doen? 

 Brexit-scenario’s
Hoe de nieuwe relatie met het VK er 
na de Brexit precies komt uit te zien, is 
nog niet duidelijk. Er zijn grofweg drie 
scenario’s. Bij een harde Brexit zullen 
voor de handel met het VK dezelfde 
voorwaarden gelden als voor veel an-
dere niet-EU-landen (de zogeheten 
‘derde landen’). Dit betekent dat er 
over en weer importtarieven worden 
ingevoerd en dat er douaneprocedures 
van kracht worden. Ondernemers krij-
gen ook te maken met allerlei andere, 
extra handelsbelemmeringen.
In het tweede scenario, een zachte 
Brexit, maken de Britten en de EU on-
derling specifieke afspraken over bij-
voorbeeld handelstarieven, douane-
procedures en productstandaarden. 
Het zou bijvoorbeeld kunnen dat >>>   
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het VK voor de handel in goederen in een douane-unie met 
de EU blijft, maar voor de handel in diensten niet. Daar zouden 
dan aparte afspraken voor gaan gelden.

 Derde scenario, no-deal
In beide scenario’s komt er na 29 maart 2019 waarschijnlijk een 
overgangsperiode tot 1 januari 2021, waarin alles tijdelijk zo veel 
mogelijk bij het oude blijft. Maar er is nog een derde scenario 
mogelijk, namelijk dat de EU en het VK voor 29 maart volgend 
jaar géén akkoord sluiten. Dit kan bijvoorbeeld als er door 
politiek gekrakeel in het VK geen akkoord kan worden bereikt. 
In dat geval gelden de regels van de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) en komt er geen overgangsperiode. Dan krijgt u dus 
per 30 maart 2019 direct te maken met bijvoorbeeld hoge 
importheffingen, strenge douaneprocedures en allerlei extra 
verplichtingen. Als u diensten aanbiedt, kan het zelfs zo zijn 
dat u geen toegang meer krijgt tot de Britse markt. Of u kunt 
geen diensten meer afnemen vanuit het VK.

 Wat kunt u al doen?
Omdat de onderhandelingen tussen het VK en de EU nog 
in volle gang zijn, is nog niet duidelijk of er een akkoord gaat 
komen en hoe dat er dan precies zal uitzien. Toch kunt 
u nu al maatregelen nemen die u straks behoeden voor 
onaangename verrassingen. Doe bijvoorbeeld de Brexit 
Impact Scan van de overheid op brexitloket.nl. Aan de hand 
van een aantal vragen krijgt u een beeld van de gevolgen 
van de Brexit voor uw onderneming. De vragen gaan onder 
meer over import en export, transport, het gebruik van 
digitale diensten, toeleveranciers en intellectueel eigendom. 
Heeft u bijvoorbeeld nagedacht over dataopslag? Uw Britse 
personeel? Goed om te weten: de overheid past de adviezen 
in deze scan steeds aan de laatste ontwikkelingen aan. 

Een tweede handige site om u goed voor te bereiden, is hulp-
bijbrexit.nl, opgezet door de overheid, de werkgeversorgani-
saties VNO-NCW en MKB-Nederland en de banken. U vindt er 
onder meer uitleg en het laatste nieuws over de Brexit, prak-
tische hulpmiddelen en verhalen van ondernemers die al zijn 
gestart met hun voorbereiding.

 Dividendtaks     
 blijft,  bedrag wel naar  
 ondernemers

Dit heeft staatssecretaris Snel maandag 15 oktober per brief 
bekendgemaakt. Het voorstel de dividendbelasting af te 
schaffen, lag vanaf het begin zwaar onder vuur. Openlijk werd 
betwijfeld of het ermee beoogde doel om grotere bedrijven 
aan Nederland te binden, bereikt zou worden. Uiteindelijk 
besloot het kabinet de dividendtaks niet af te schaffen.

 Lagere tarieven vennootschapsbelasting
Nu dat geld weer vrijkomt, is een van de voorstellen de 
vennootschapsbelasting (Vpb) verder te verlagen. De Vpb 
kent twee tarieven. Voor winsten tot € 200.000 is dit 20%, 
bij hogere winsten wordt het meerdere belast met 25%. Het 
voorstel was het hoge tarief in 2021 te verlagen naar 22,25%. 
Dit wordt nu 20,5%, ofwel een extra verlaging van 1,75%-
punt. Het lage tarief daalt in 2021 naar 15%. Dit is 1%-punt 
extra ten opzichte van de geplande 16%.

 Minder werkgeverslasten op arbeid
Naast tariefmaatregelen inzake de Vpb is een van de belang-
rijkste maatregelen een verlaging van de werkgeverslasten op 
arbeid per 2021. Hiermee is jaarlijks € 200 miljoen gemoeid.

 Aanpassing eigenwoningschuld dga-taks
In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigen- 
woningschulden, worden ook nieuwe eigenwoningschulden 
van de dga uitgezonderd. Boven op deze schuld zal een aan-
vullende gezamenlijke drempel van € 500.000 gelden voor de 
dga en zijn partner.

 Meer afdrachtvermindering S&O voor   
 grotere bedrijven
Verder krijgen bedrijven die in een jaar meer dan € 350.000 aan 
kosten maken voor activiteiten op innovatief gebied, meer 
afdrachtvermindering. Het percentage van 14% wordt vanaf 
2020 verhoogd naar 16%.

 Overgangsrecht 30%-maatregel
Er komt ook een overgangsmaatregel inzake het beperken 
van acht naar vijf jaar van de 30%-regeling voor buitenlandse 
werknemers met een specifieke deskundigheid. De invoering 
van deze overgangsmaatregel wordt met 2 jaar uitgesteld. 
Met name werknemers die in 2019 en 2020 door de beperking 
getroffen worden, zijn bij deze overgangsmaatregel gebaat.

 Beperking fbi-regime gaat niet door 
Het verbod op beleggingen in Nederlands vastgoed voor 
fiscale beleggingsinstellingen, dat was gekoppeld aan de 
intrekking van de dividendbelasting, vervalt. 

 Beperking afschrijving gebouwen in eigen  
 gebruik 
Het oorspronkeijke voorstel bepaalt dat op alle gebouwen voor 
de VPB-winstbepaling tot maximaal de WOZ-waarde mag 
worden afgeschreven. Als verzachtende maatregel stelt het 

De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet 
door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen 
getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers 
te verbeteren. Denk daarbij aan het verder verlagen van 
de Vpb, verlaging van werkgeverslasten op arbeid en een 
aanpassing in de dga-taks betreft eigenwoningschulden.  

T I P
Op verschillende Brexit-evenementen voor ondernemers 
kunt u informatie inwinnen, schakelen met specialisten en 
ervaringen uitwisselen. 
Kijk op brexitloket.nl/actueel/evenementen voor een 
actueel overzicht.

T I P
Hier staat tegenover dat de voorziene verlaging van het 
hoge Vpb-tarief naar 24,3% in 2019 niet doorgaat. Het 
hoge tarief blijft volgend jaar dus 25%. Over het lage ta-
rief bevat de brief geen nadere mededeling, zodat de ver-
wachting is dat dit tarief in 2019 wel daalt tot de geplande 
19%.
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kabinet nu voor dat de belastingplichtige alsnog 3 jaar volgens 
het oude regime mag blijven afschrijven als het gebouw vóór  
1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen 
en op dat gebouw nog geen 3 jaar is afgeschreven. 

 Spoedreparatie fiscale eenheid 
In het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheiwas voor-
zien dat de spoedreparatiemaatregelen in de vennootschaps-
belasting en dividendbelasting zouden terugwerken tot en 
met 25 oktober 2017, 11.00 uur. Als verzachtende maatregel 
zal het kabinet deze terugwerkende kracht beperken tot en 
met 1 januari 2018. 

 Forse herziening    
 ontslagrecht

 Zijn uw kosten wel   
 zakelijk?

 Uitgangspunt: u beslist
Het uitgangspunt bij het maken van kosten is dat u beslist 
of u deze kosten maakt of niet. De inspecteur mag dus niet 
op de stoel van de ondernemer gaan zitten, ook niet als een 
kostenpost nauwelijks iets heeft opgeleverd.

 Twijfel over zakelijkheid
Een en ander neemt niet weg dat er in bepaalde gevallen 
twijfel kan bestaan over de zakelijkheid van een uitgave. Vaak 
gaat het dan om uitgaven waar u als ondernemer of dga ook 
privévoordeel van heeft, of iemand binnen uw familie- of 
relatiekring. U kunt dan gevraagd worden aannemelijk te 
maken dat de uitgave zakelijk is.

 Duur wijntje
Eerder stond een bv voor de rechter in Den Haag, omdat de 
inspecteur de aftrek van een wijnfactuur van ruim € 7.000 
niet had geaccepteerd. De bv had een appartement gehuurd 
om relaties te ontvangen en met hen ‘een goed glas wijn’ te 
drinken. Dit kon op geen enkele manier worden aangetoond 
en dus werd de aftrek geschrapt.

 Zorg voor bewijs
Het is altijd raadzaam om bij discutabele kostenposten, 
zoals in het voorbeeld van de wijn, te zorgen voor bewijs. 
In het kader waarvan zijn uitgaven gedaan, wat heeft het 
opgeleverd, enzovoort. U staat dan sterker bij betwisting door 
de inspecteur. In bovenstaande zaak waren er bijvoorbeeld 
geen verslagen gemaakt van de bijeenkomsten met relaties 
en waren deze afspraken ook niet in agenda’s terug te vinden, 
wat de zakelijkheid nog meer in twijfel trok.

 Aftrek sowieso beperkt
De aftrek van bepaalde kosten, de zogenaamde gemengde 
kosten, is sowieso beperkt. Voorbeelden van gemengde 
kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor voedsel en drank. Voor 
de ondernemer in de inkomstenbelasting in beginsel tot 80%, 
voor de bv tot 73,5%. Op deze manier wordt al automatisch 
rekening gehouden met het voordeel dat u geniet van een 
etentje met relaties.
Heeft u vragen over zakelijke kosten, dan kunt u ons altijd 
bellen.
 

eerste contract verlengd naar vijf maanden, als de werkgever 
een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt. Bij een eerste 
contract voor meer dan twee jaar, kan de proeftijd maximaal 
drie maanden bedragen.

 Regeerakkoord
De plannen zijn onderdeel van het regeerakkoord. Binnen 
het kabinet is er nu ook overeenstemming over de concrete 
vormgeving van de maatregelen. Deze moeten nog wel door 
het parlement worden goedgekeurd.

 Ontslagrecht versoepeld
De versoepeling van het ontslagrecht betekent dat voortaan 
redelijke gronden die elk op zich onvoldoende reden zijn voor 
ontslag, bij elkaar geteld toch voldoende kunnen zijn voor 
ontslag. Er is dan sprake van een zogeheten cumulatiegrond. 
Nu kan dat alleen nog op basis van één ontslaggrond. 

 Transitievergoeding
De transitievergoeding bij ontslag is afhankelijk van het 
aantal dienstjaren en van de hoogte van het salaris. De 
vergoeding kan in 2018 maximaal € 79.000 bedragen of één 
jaarsalaris als dat meer is. Volgend jaar wordt dit maximaal 
€ 81.000 of één jaarsalaris. Onder de nieuwe regeling 
wordt de transitievergoeding al vanaf het begin van de 
arbeidsovereenkomst opgebouwd en niet pas na twee jaar 
zoals nu. Daarentegen is er niet langer sprake van een stijging 
van de transitievergoeding bij een dienstverband van tien jaar 
of langer. Als de ontbinding wordt toegekend op basis van de 
eerdergenoemde cumulatiegrond, kan de transitievergoeding 
door de rechter met maximaal 50% worden verhoogd. 

 Langer tijdelijk contract
Het wordt voor werkgevers verder mogelijk om pas na drie jaar 
een vast contract aan te bieden in plaats van de huidige twee 
jaar. Dit moet een stimulans zijn om meer werknemers een 
vast contract aan te bieden. 

 Langere proeftijd
Een wijziging vindt ook plaats inzake de proeftijd, die 
momenteel nog maximaal twee maanden bedraagt bij 
een arbeidscontract van twee jaar of langer dan wel een 
arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Deze wordt bij een 

Het kabinet is het eens over een forse herziening van 
het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, 
maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk 
contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een 
transitievergoeding bij ontslag worden herzien. 

Als ondernemer zijn uw zakelijke kosten aftrekbaar van 
de winst. Maar wat nu als de inspecteur die zakelijkheid 
bestrijdt? Welke bewijslast heeft u dan? 

L E T  O P
Zakelijke uitgaven kunnen wel worden geschrapt als ‘geen 
redelijk denkend ondernemer’ ze zou maken. Een bekend 
voorbeeld is de tandarts die voor zijn woon-werkverkeer 
van een privévliegtuig gebruikmaakte.
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Top 10 Eindejaartips 2018
Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken?

Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden? Tien praktische tips. 

 1. Speel in op belastingverlagingen en   
  aftrekbeperkingen
 Vanaf 2019 gaan de tarieven in de inkomstenbelasting 
omlaag, net als de jaren erna. De meeste aftrekposten kunt 
u de komende jaren echter tegen een lager tarief in aftrek 
brengen. Ook het Vpb-tarief voor de eerste € 200.000 winst 
daalt volgend jaar en wel van 20 naar 19%. Overleg daarom 
met uw adviseur of het voor u lucratief is om opbrengsten 
uit te stellen en kosten naar voren te halen. Wellicht is het 
ook interessant voor u om, waar mogelijk, aftrekposten zoals 
giften of zorgkosten nog dit jaar te voldoen.

 2. Dga: los excessieve lening af via   
  dividenduitkering
Excessief lenen bij de bv wordt vanaf 2022 belast. Het is 
daarom verstandig leningen bij uw bv boven € 500.000 voor 
die tijd af te lossen. Doe dit zo mogelijk vóór 2020 vanwege 
het stijgende tarief van box 2. Een lening ten behoeve van de 
eigen woning valt niet onder de nieuwe belastingheffing.

 3. Gebruik uw vrije ruimte over 2018
Benut ook dit jaar uw vrije ruimte van 1,2% in de 
werkkostenregeling volledig. Keer nog resterende vrije ruimte 
bijvoorbeeld uit als kerstgratificatie, bonus of organiseer er 
een leuk personeelsfeest van. Onthoud dat tot een bedrag 
van € 2.400 per werknemer de fiscus in beginsel niet moeilijk 
doet. 

 4. Lage btw? Factureer vooruit!
Het lage btw-tarief stijgt op 1 januari 2019 van 6% naar 
9%. Over al in rekening gebrachte en betaalde goederen en 
diensten die pas in 2019 geleverd worden, wordt echter niet 
nageheven. Levert u goederen en diensten tegen het lage 
btw-tarief, dan kunt u hier gebruik van maken.

 5. Koop nog dit jaar een lijfrente
Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op uw 
lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en 
creëer daarmee een extra aftrekpost. Als u voldoet aan de 
voorwaarden voor aftrek, kunt u de premie aftrekken tegen 
maximaal 51,95%. Lijfrentes blijven ook de komende jaren 
gewoon aftrekbaar tegen het tabeltarief. Vanwege de daling 
van deze tarieven vanaf volgend jaar, is de uitkering in veel 
gevallen lager belast. 
Zorg dat u de bedragen vóór 1 januari 2019 betaalt! Alleen 
dan kunt u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte 
inkomstenbelasting 2018. 

 6. Plan uw investeringsaftrek
Maximeer uw investeringsaftrek door uw investeringen 
goed te plannen. De investeringsaftrek neemt voor 
grotere investeringen af naarmate het bedrag van 

uw investering toeneemt. Zo levert bijvoorbeeld 
een investering van € 100.000 in 2018 € 15.863 aan 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op. Spreidt u de 
investering echter over 2018 en 2019 en investeert 
u dan ieder jaar € 50.000, dan levert dit € 28.000 aan 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op. 

 7. Investeer nog dit jaar energiezuinig
Energiezuinige investeringen komen in aanmerking voor 
de energie-investeringsaftrek. Deze bedraagt dit jaar 
54,5%, volgend jaar nog maar 45%. Pleeg energiezuinige 
investeringen daarom nog dit jaar. Het moment van het 
aangaan van de juridische verplichting is bepalend voor het 
moment waarop recht op de extra aftrek bestaat.

 8. Koop met korting pensioen in eigen 
  beheer af
De dga heeft nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen 
wat hij wenst te gaan doen met zijn reeds in eigen beheer 
opgebouwde pensioen. Er zijn drie mogelijkheden 
waaronder afkopen. Afkopen met korting kan nog tot en 
met 2019. Deze bedraagt 25% in 2018 en nog maar 19,5%  
korting in 2019. Ook omzetten in een oudedagsverplichting 
kan in 2018 en 2019. Zet u om in een oudedagsverplichting en 
wilt u alsnog afkopen? Dan is dit in de jaren tot en met 2019 
nog mogelijk met korting en zonder revisierente. 

 9. Vraag een voorlopige verlies- 
  verrekening aan 
Heeft u in 2017 winst behaald, maar sluit u 2018 
vermoedelijk af met een verlies? Dien dan na uw aangifte 
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2018 een 
verzoek in om een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan 
alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de 
winst van 2017. Een eventuele afwijking van de aangifte 
wordt bij de definitieve aanslag hersteld.

 10. Schaf dure elektrische auto nog 
    dit jaar aan  
Vanaf 2019 geldt voor elektrische auto’s die duurder zijn dan 
€ 50.000 een bijtelling van 22%, voor zover de catalogus-
waarde meer dan € 50.000 bedraagt. Koop een duurdere 
elektrische auto daarom vóór eind 2018. De lage bijtelling van 
4% voor deze auto houdt u dan nog maximaal vijf jaren.
Wilt u weten of u gebruik kunt maken van een van deze of 
andere eindejaarstips? Neem dan contact met ons op, wij 
kijken graag met u naar uw persoonlijke mogelijkheden.

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van een van deze of 
andere eindejaarstips? Neem dan contact met ons op, wij 
kijken graag met u naar uw persoonlijke mogelijkheden.

Let op! Bepaalde plannen van het kabinet moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.
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 Op weg naar vlaktaks 
Met de tariefsaanpassing gaat het kabinet op weg naar een vlaktaks, ofwel een 
belasting met eenzelfde tarief voor iedereen. Zover is het echter nog niet. Wel 
zijn er vanaf 2021 nog slechts twee tarieven: 37,05% en 49,5%.

 Tariefsaanpassing in 2019
De aanpassing van de tarieven start in 2019. Het tarief van de eerste schijf, 
tot een inkomen van € 20.142, gaat met 0,1%-punt omhoog van 36,55% naar 
36,65%. Het tarief van de tweede en derde schijf, voor het deel van het inkomen 
tussen € 20.142 en € 68.507, daalt fors: van 40,85% naar 38,1%. Over het deel 
van het inkomen boven € 68.507 betaalt men nu 51,95%. Dit wordt volgend jaar 
51,75%.

 Wat scheelt dat nu netto? 
Iemand met een inkomen van bijvoorbeeld € 35.000 gaat door de tariefwijziging 
volgend jaar € 380 minder belasting betalen. Hogere inkomens profiteren 
nog meer. Bij een inkomen van bijvoorbeeld € 65.000 hoort een voordeel van 
€ 1.215. Inkomens tot zo’n € 20.000 betalen echter maximaal twee tientjes meer 
belasting.

 Twee schijven vanaf 2021
Vanaf 2021 hebben we in box 1 nog maar twee belastingschijven. Tot een 
inkomen van zo’n € 68.500 geldt dan een tarief van 37,05%. Over het meer- 
dere geldt een tarief van 49,5%.

Grote wijzigingen in de 
inkomstenbelasting
Er zijn grote veranderingen op komst in de inkomstenbelasting. Allereerst 
worden de tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 bij inkomens vanaf 
€ 20.142 verlaagd per 1 januari 2019. Tevens verdwijnen er in 2021 twee 
belastingschijven, waardoor er nog slechts twee overblijven. 

Tips & Actualiteiten
Leg verbod privégebruik 
bestelauto goed vast
Voor een bestelauto kan uw personeel de 
bekende bijtelling voorkomen door privé-
gebruik te verbieden. U moet dan wel vol-
doen aan de overige voorwaarden, denk 
bijvoorbeeld aan schriftelijke vastlegging, 
anders bent u alsnog de klos. 
Voor bestelauto’s zijn er meerdere ma-
nieren om de bijtelling te voorkomen. 
Net als voor personenauto’s kan dat door 
de auto in het jaar niet meer dan 500 ki-
lometer privé te gebruiken. Een andere 
manier is het privégebruik door uw werk-
nemers te verbieden. Bij een dergelijk 
verbod gelden wel aanvullende eisen. 
Zo moet het verbod schriftelijk zijn vast-
gelegd en moet u dit bij de loonadminis-
tratie bewaren. Ook moet u het verbod 
controleren en passende sancties treffen 
bij overtreding van het verbod. Dat deze 
eisen geen wassen neus zijn, merkte on-
langs een hovenier. Van de drie bestelau-
to’s was van één auto geen bijtelling aange-
geven. Volgens de hovenier omdat het de 
werknemer verboden was de auto privé te 
gebruiken. De hovenier stelde dat het ver-
bod ook schriftelijk was vastgelegd, maar 
hij kon dit niet aantonen. Het verbod was 
in ieder geval niet in de loonadministra-
tie terug te vinden. Ook kon niet hard ge-
maakt worden dat de bestelauto niet meer 
dan 500 kilometer in het jaar was gebruikt. 
Het kwam de hovenier op een naheffing 
te staan over een bedrag van € 10.508 per 
jaar, zijnde de bijtelling. De inspecteur ging 
vijf jaar terug, zodat de fiscale schade per 
saldo op ruim een halve ton uitkwam.

Hypotheekrenteaftrek na 2019 
fors omlaag
De hypotheekrente is volgend jaar, 2019, 
nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief 
van 49%. Dit is een half procentpunt 
minder dan het nu geldende tarief van 
49,5%. Na 2019 gaat de afbouw met 3%-
punt per jaar behoorlijk in de versnelling. 
De versnelde afbouw betekent dat 
het maximale percentage waartegen 
hypotheekrente kan worden afgetrokken, 
uitkomt op 37,05% in 2023. In 2020 is de 
eerste vermindering met 3%-punt naar 
46%, in 2021 de tweede naar 43%, in 
2022 de derde naar 40% en uiteindelijk de 
laatste vermindering in 2023 naar 37,05%.
LET OP: De bijtelling vanwege het privé-
gebruik van de eigen woning, het eigen-
woningforfait, blijft wel belast tegen een 
maximumtarief van 51,75% in 2019.

 Toptarief eerder bereikt
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd, onder andere vanwege de inflatie. 
Dit geldt echter tot 2024 niet voor het beginpunt van het toptarief. Dit wordt 
bevroren op het huidige niveau van € 68.507. Belastingplichtigen bereiken 
daardoor sneller het toptarief. De verwachting is dat zo’n 7% van alle 
belastingplichtigen daardoor nog het toptarief betaalt. Zonder de bevriezing 
zou dit slechts 5,5% zijn geweest.

>>>   

  Belasting % in box 1
  Inkomen  Inkomen Inkomen Inkomen 
  max. € 20.142 max. € 34.404 max. € 68.507 > € 68.507
 2018         36,55          40,85          40,85      51,95
 2019         36,65          38,10          38,10      51,75
 2021         37,05       49,50

L E T  O P
De omzetting naar twee belastingschijven in box 1 geldt voor degenen die 
nog geen recht hebben op AOW. Voor AOW-gerechtigden gelden andere 
tarieven. Voor hen zullen drie schijven blijven bestaan.
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Disclaimer
De inhoud van deze publicatie 
is bedoeld als algemene 
informatie en vormt geen 
advies en is ook niet bedoeld 
om enig recht of enige 
verplichting te creëren. 
Raadpleeg voor het nemen 
van beslissingen altijd uw 
adviseur. Ondanks dat deze 
publicatie met uiterste zorg 
is samengesteld aanvaarden 
uitgever, redactie, auteurs, 
noch het accountants- en 
belastingadvieskantoor of 
Nexia Nederland BV waar 
deze auteurs werkzaam zijn 
enige aansprakelijkheid voor 
eventuele onjuistheden, 
drukfouten, onvolledigheden 
of gevolgen (door handelen of 
nalaten) daarvan.

Redactie:
mr. Alex Berkhout
Redactiesecretariaat:
Mona Smit, Postbus 53045,
1007 RA Amsterdam

HORLINGS streeft ernaar het 
verbruik van papier zoveel 
mogelijk te reduceren. Onze 
nieuwsbrief versturen wij dan 
ook alleen digitaal. Mocht 
u onze nieuwsbrief digitaal 
willen ontvangen dan kunt 
u een e-mail sturen naar 
msmit@horlings.nl
o.v.v. Nieuwsbrief.

Mocht u naar aanleiding van 
de inhoud vragen hebben 
neemt u dan contact op met 
de redactie.

Tips & Actualiteiten
Meer partnerverlof bij geboorte kind
Partners krijgen vanaf volgend jaar, 2019, bij de geboorte van een kind meer verlof. Het verlof, dat 
voor werknemers nu nog twee dagen bedraagt, wordt in 2019 verlengd naar één week. De kosten 
voor dit extra verlof komen voor rekening van de werkgever. De Tweede Kamer heeft hierover een 
akkoord bereikt. Partners kunnen vanaf 1 juli 2020 nog meer verlof krijgen bij de geboorte van een 
kind. In totaal gaat het dan om vijf extra weken, zodat het totale verlof maximaal zes weken kan 
bedragen. Gedurende de vijf extra weken verlof heeft de partner recht op een uitkering van het UWV 
ter grootte van 70% van het loon. De nieuwe wet geldt niet voor zzp’ers.

Dga heeft meer tijd verplicht formulier afkoop PEB in te leveren
Het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) is niet meer mogelijk. Reeds bij 
de eigen bv opgebouwd pensioen kan worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. 
Een voorwaarde is dat een informatieformulier aan de fiscus verstrekt wordt.
In praktijk blijkt de termijn voor het inleveren van het informatieformulier te kort. Deze termijn 
bedraagt momenteel één maand na de afkoop of omzetting van het opgebouwde pensioen. Besloten 
is daarom de termijn onder voorwaarden te verlengen. Is het informatieformulier binnen één jaar na 
afkoop of omzetting bij de fiscus ingeleverd, dan is dit toch nog tijdig. Heeft de afkoop of omzetting 
echter meer dan 46 weken vóór 31 oktober 2018 plaatsgevonden, dan moet het formulier binnen 
6 weken na 31 oktober zijn aangeleverd.

Vraag nu de Brexit-
voucher aan!
Doet u zaken met het Verenigd 
Koninkrijk en blijkt dat uw onder-
neming te maken krijgt met de 
gevolgen van de Brexit? Dan is er 
de Brexit-voucher die u helpt zich 
hierop voor te bereiden. Met deze 
voucher krijgt u subsidie voor ad-
vies over alternatieve markten en 
de gevolgen van de Brexit voor uw 
onderneming. U krijgt u een ver-
goeding van 50% van de werkelijk 
gemaakte kosten, tot een maxi-
mum van € 2.500 excl. btw. 

U kunt een Brexit-voucher aanvragen als u een Nederlandse mkb-onderneming heeft of als u be-
staande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk. De Brexit-voucher is bedoeld voor 
advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten en het iden-
tificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werk-
nemers, goederen en diensten. 
De voucher is zes maanden geldig. Dat betekent dat de activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt 
binnen deze periode moeten plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden 
verlengd met maximaal zes maanden. De voucher is niet overdraagbaar. Kijk voor meer informatie 
op rvo.nl.

Iets meer belasting op grote vermogens
In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. De wijzigingen voor volgend jaar zijn gering ten 
opzichte van dit jaar, maar pakken voor grotere vermogens negatief uit. Over een belastbaar 
vermogen tot € 71.650 betaalt u in 2019 iets minder belasting dan nu. Het vermogen boven deze 
grens wordt juist iets zwaarder belast. Er wordt in box 3 belasting geheven over een verondersteld 
rendement. Of dit ook behaald wordt, is niet relevant. Bij sparen wordt in 2019 uitgegaan van een 
opbrengst van 0,13%, bij beleggen van 5,6%. Dit jaar is dat 0,36% en 5,38%. Bij een vermogen van 
€ 2 miljoen heeft u volgend jaar een belastbaar vermogen van € 1.969.640. Hierover betaalt u € 29.138 
belasting. Dit jaar betaalt u € 28.224, ofwel € 914 minder.
LET OP: Het belastbaar bedrag van € 71.650 wordt verdubbeld voor degenen met een partner. 
Bovendien is een vermogen van € 30.360 vrijgesteld. Ook hier geldt voor degenen met een partner 
het dubbele bedrag.




